
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  אוניברסיטת חיפה
  הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות
  ביה"ס לבריאות הציבור

  החברההפקולטה למדעי 

  החוג לתקשורת
  הפקולטה למשפטים

 המרכז הבינלאומי לבריאות, 
 משפט ואתיקה

 חיפה לבריאות,  כנס
  תקשורת ומשפט

  
  ב"ע, תשכסלוב ל', שנייום 

  2011 דצמברב 26
  

  אודיטוריום הכט
  אשיבניין ר

 חיפה אוניברסיטת

  
  חברי הועדה המדעית

  ראש ביה"ס לבריאות הציבור, אוניברסיטת חיפהפרופ' מנפרד גרין, 

  ביה"ס לבריאות הציבור, אוניברסיטת חיפה אפל,-פרופ' אורנה בראון

  ביה"ס לבריאות הציבור, אוניברסיטת חיפהאדלסבורג, -ד"ר ענת גסר

ל ביה"ס לבריאות הציבור והמרכז הבינ"רז, -מאיה פלד(עו"ד) ד"ר 
  לבריאות, משפט ואתיקה, אוניברסיטת חיפה

  החוג לתקשורת, אוניברסיטת חיפהד"ר עוזי  אלידע, 
ראש התוכנית ליחסי ציבור, החוג לתקשורת, ד"ר אלי אברהם, 

  אוניברסיטת חיפה
מנהל רמב"ם, הקריה הרפואית לבריאות האדם, פרופ' רפאל ביאר, 

  חיפה
  בריאות האדם, חיפה דובר רמב"ם, הקריה הרפואית לדוד רטנר, 

יו"ר המרכז הבינ"ל לבריאות, משפט ואתיקה, פרופ' אמנון כרמי, 
  אוניברסיטת חיפה ודיקן בית הספר למשפטים במכללה האקדמית צפת

מנהל המרכז לאיכות ובטיחות קלינית, הדסה פרופ' מאיר ברזיס, 
  והאוניברסיטה העברית

  תסמנכ"ל הסברה ויחב"ל במשרד הבריאויאיר עמיקם, 
  מנהלת קידום בריאות, משרד הבריאותרות וינשטיין, 

  
  
  

  חברי הועדה המארגנת
  דוד רטנרמנפרד גרין, פרופ' רפאל ביאר, אדלסבורג, פרופ' -ד"ר ענת גסר

  
  
  
  
  
  

   מחויבתאינה כרוכה בתשלום אך  כנסההשתתפות ב
  שם, שיוך מוסדי וטלפון) (נא לציין ברישום מראש

  
   אדלסבורג-"ר ענת גסרדאת הרישום יש לעשות דרך 

 ageser@univ.haifa.ac.il דוא"ל:
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  146, 141, 46, 37, 36, 24תחבורה ציבורית, אוטובוסים מס' 
  
  
  
  
  
  
  

              

 

  רמב"ם
  הקריה הרפואית
  לבריאות האדם

 חיפה

  משרד הבריאות
  הסברה ויחב"ל, וקידום בריאות

 

  בית הספר לבריאות הציבור



 

 

  
  
  

12:30-13:15   
  הפסקת צהריים

  
  

13:15-14:30   
פתיחת  - ביציותחוק תרומת מושב שלישי: 

הסנסציה של והדלתות של מערכת המשפט, 
  התקשורת בליבוי נושא הפריון בישראל

  
  דין מוטי לוי-משרד עורכי, ביזא-דוכובניעו"ד ענבל : יו"ר

  
המחלקה לפריון וחברה, המרכז , כרמל שלוד"ר : ת פתיחההרצא

הבינלאומי לבריאות, משפט ואתיקה, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת 
  חיפה

  
  :מגיביםפאנל 
מנהלת פרויקט 'נשים וטכנולוגיות רפואיות', ארגון אשה , ה איילחדו
  מרכז פמיניסטי חיפה ,לאשה

  נשיאת מועצת העיתונות (בדימוס) דליה דורנר,השופטת 

-, אוניברסיטת תלהפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר ,פרופ' דניאל זיידמן
  אביב

ע"ש  רווחה חברתיתלבית הספר לעבודה סוציאלית ו, רות לנדאו פרופ'
  בירושלים האוניברסיטה העברית, פאול ברוואלד

  
  

14:30-15:45   
 -ואה פרטיתפרפואה ציבורית מול רמושב רביעי: 

  קשור שלה לציבורהמחלוקת העקרונית והת
  

עורכת ומגישת המגזין , כתבת לענייני משפט, עו"ד תמר אלמוג: יו"ר
  1ערוץ , המשפטי

  
  כתב חוקר לענייני בריאות, ישראל היום, רן רזניק :ת פתיחההרצא

  
  :פאנל מגיבים
  רופאים לזכויות אדם -מנהלת מחלקת תושבים, שלומית אבני

  מנכ"ל הדסהיוסף, -שלמה מור פרופ'

   ידיעות אחרונות, העורך הכלכלי הראשי, סבר פלוצקר
המחלקה לניהול מערכות בריאות, , צ'רניחובסקיפרופ' דב 

  גוריון - אוניברסיטת בן
  דובר רמב"ם, הקריה הרפואית לבריאות האדם, חיפהדוד רטנר, 

  
  

15:45-16:00  
  דברי סיכום
  ב"ל במשרד הבריאותסמנכ"ל הסברה ויחיאיר עמיקם, 

  
  
  
  
  
 

  הכנס תכנית
  

09:00-09:30   
  ורישוםהתכנסות 

  
09:30-10:00   

  ברכות
  

  מנכ"ל משרד הבריאות ,רוני גמזופרופ' 
  , אוניברסיטת חיפהראש ביה"ס לבריאות הציבור פרופ' מנפרד גרין,

  , חיפהה הרפואית לבריאות האדםהקרירמב"ם, מנהל  פרופ' רפי ביאר,

  ת, אוניברסיטת חיפההחוג לתקשורראש , ריב"ק רבקהד"ר 
  

10:00-11:15   
 מאבק - שירותי הבריאותסל מושב ראשון: 

התעשייה להשפיע על שיקולים מקצועיים דרך 
  תקשורתה
  

ביה"ס לבריאות הציבור והמרכז , רז-ד"ר (עו"ד) מאיה פלד: יו"ר
  הבינ"ל לבריאות, משפט ואתיקה, אוניברסיטת חיפה

  
מייסד ועדת סל ו אסותאיו"ר , פרופ' שוקי שמר :ת פתיחההרצא
  הבריאותשירותי 

  
  :מגיביםפאנל 

  , חיפהה הרפואית לבריאות האדםהקרירמב"ם, מנהל  פרופ' רפי ביאר,

  חבר הנהלה, האגודה לזכויות החולה, שמוליק בן יעקב
מרצה לאסטרטגיה תקשורתית ויו"ר לשעבר של הרשות , נורית דאבוש

  ויזיה ורדיווה לטליהשני
ורנטית לתקשורת, אוניברסיטת חיפה, וכתבת בריאות דוקטרז, -יפה שיר

  בידיעות אחרונות ו במגזין מנטה
  

11:15-12:30   
ההשלכות והתפישות  - חוק מוות מוחימושב שני: 

  שיש לנושא "מוות מוחי" על הציבורים השונים
  

ביה"ס לבריאות הציבור, , בורגסאדל-ד"ר ענת גסר: יו"ר
  אוניברסיטת חיפה

  
  ראש החוג לתקשורת, נורית גוטמןפרופ'  :ת פתיחההרצא

  אביב-אוניברסיטת תל, וראש מכון הרצוג לתקשורת, חברה ופוליטיקה
  

  :מגיביםפאנל 
  שרד הבריאותהלת המרכז הלאומי להשתלות, ממנ, ד"ר תמר אשכנזי

 קלינית, הדסה ובטיחות לאיכות מנהל המרכז פרופ' מאיר ברזיס,
  העברית והאוניברסיטה

מופקד על הקתדרה לאתיקה מקצועית ולפילוסופיה , רפרופ' אסא כש
  אביב-אוניברסיטת תל, קיפ-של הפרקטיקה ע"ש לאורה שוורץ

מנהל היחידה להשתלות לב וסגן מנהל , ג'יי) לביאפרופ' יעקב (
  , המרכז הרפואי שיבאהמחלקה לניתוחי לב

  
  
  


